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مقدمه
تاریخ می تواند وحشتناک باشد، چون مثل مدرسه پر از قلچماق است...

زندگی آرام و نازی پیش رو داری تا اینکه یک قلچماق سر راهت سبز می شود 
و همه اش را به باد می دهد.

دلت برای کی می سوزد؟ البته برای قربانی!
اما تاریخ هرگز به این ســادگی ها نیســت. دیر یا زود قلچماقه با یک قلچماق 

ترسناک تر چشم تو چشم می شود؛ معمواًل با کسی که سالح بهتری دارد...

حاال ناراحت کدامشان هستی؟
و قلچماقــه چه می کند وقتــی یک قلچماق دیگر تهدیدش  کند؟ کم می آورد و 

برده اش می شود؟ یا جلوی قلچماق تازه وارد می ایستد؟

راست 
می گه!

پول و 
خوراکی هات 

رو رد کن بیاد، 
وگرنه...! 

اوووه!

مشق های 
تاریخم رو 
بنویس 

وگرنه شلیک 
می کنم!

تیلیک 
تیلیک

ازت نمی ترسم! 
قبول نمی کنم!
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اینکاها1 تقریباً این طوری بودند. آن ها یکهو ســر می رســیدند و با گردن کلفتی 
دارایی هــای مــردم ِپرو2 را از چنگشــان درمی آوردند. بعد، مهاجمان اســپانیایی 

)فاتحان( از راه رسیدند و اینکاها را به بردگی کشیدند.
حاال ناراحت کدام شان هستی؟

راســتش هیچ جواب سرراســتی وجود ندارد. به همین خاطر است که تاریخ 
این قدر وحشتناک است.

البته کتاب های تاریخ مدرسه سؤال هایی با جواب ساده را دوست دارند.
سؤال: »اسپانیایی ها چه زمانی به پرو رسیدند؟«

جواب: »1532 میالدی.«
کالفـــــه کننده است!

اما این کتاب از مجموعه ی تونل وحشــت تاریخ اســت و ســؤال هایش واقعاً 
مهم و باارزش اند. پس کتاب درسی را دور بینداز و از حقایق وحشتناک اینکاها 

باخبر شو!

1. Incas

2. Peru

ترتیبوقایع
تاریخ نگاری اینکاهای نخستین

نخســتین  )ق.م(،  میــالد  از  قبــل  ســال   11000
انســان ها در جایــی کــه امــروزه پــرو می نامیم، 

ساکن می شوند.
1250 ق.م، قبایلــی در رشــته  کوه هــای آند به 
وجــود می آیند. آن ها اســم هایی مثــل چاوین1 و 

چیمو2، نازکا 3و تیااوآناکو4 دارند.
600 میــالدی )م(، مــردم منطقــه ی اوآری5 
چند صد سال بر منطقه ی آند غربی فرمانروایی 
می کنند. توســط آن ها شــیوه ی مومیایی کردن 
گســترش پیــدا می کنــد. )مومیایــی و مامانــی 
هیــچ ربطی به هم ندارنــد، مومیایی کردن یعنی 

پیچیدن اجساد در پارچه.(
900 م، اوآری ها از بین رفته اند و مردم دوباره به 
قبایل متفاوت تقسیم شده اند. وسعت بیشتر این 
حکومت های کوچولو از یک دره بزرگ تر نیست.

1105 م، اولین فرمانروای اینکا به نام ســینچی 
روکا6 قبیلــه اش را رهبــری می کنــد، امــا تعداد 

مردمانش آن قدرها زیاد نیستند... هنوز.
1370 م، مردمــان چیمــو قلچماق ترین اربابان 
پرو هســتند. رهبر آن ها نانکن پینکو7 اســت که 
در چان چــان8 زندگی می کند. به نظر می رســد 

1. Chavin 2. Chimu 3. Nazca

4. Tiahuanaco 5. Huari 6. Sinchi Roca

7. Nancen Pinco 8. chan chan

پس 
خودت 
خواستی!

فکر کنم بتونیم یه 
قصر دیگه تو اینجا 

بچپونیم...

که 
چی؟

من اینکای 
بزرگم

م م ف 
ل ع ح ک

شرمنده 
مامان!

همین 
بسه مونه!

اقیانوس 
اقیانوس آرام

اطلس
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چیموها برای هر رهبر جدید یک قصر جدید می ساختند و بعد از مردن او قصر ش 
را هم نگه می داشتند.

1438 م، قبیلــه ی کوچــک اینکاهــا بــه  ســرعت بزرگ تر می شــود و این یعنی 
دردســر. تا پنجاه ســال بعد، اینکاهای باورنکردنی تمام قبایل دیگر را شکســت 

می دهند و بر آن ها فرمانروایی می کنند.

ترتیب وقایع امپراتوری اینکا
1100 م، اینکاها همه جا پخش می شوند و بر مردمان 
دیگر پیروز می شــوند. شــاید به خاطر چند سال 
خشک ســالی دچار کمبود غذا شــدند و مجبور 
شدند بزنند بیرون و غذا را از دست بقیه بقاپند.
1438 م، مردم چانکا به اینکاها حمله می کنند. 
آن ها از خودشان دفاع می کنند، اما این تهاجم 

باعث می شود اینکاها به جان یکدیگر بیفتند.
1492 م، کریســتف کلمــب تصادفاً بــه آمریکا 
می رســد. فاتحــان اســپانیایی هم خیلــی زود به 
دنبال او از راه می رســند و بر مردمان آمریکای 
جنوبــی غلبه می کننــد. آن ها هنوز به ســرزمین 
اینکاها نرســیده اند... اما صبر داشــته باش. به 

آن ها وقت بده.
1525 م، طاعون وحشتناکی سرزمین اینکاها 
را درمی نوردد - شــاید سرخک یا آبله باشد که 
از اروپا آمده اســت. اســپانیایی ها هنــوز به پرو 

نرسیده اند، اما میکروب هایشان چرا!
بعداً خواهیم دید که با آمدن اسپانیایی ها چه 

اتفاق هایی می افتد...

آخ آخ... بیسکویت ها تموم 
شدن. بهتره بریم یک امپراتوری 

گنده رو صاحب بشیم.

بگیر که اومد اینکای بوگندو!

فاتحان سرخکی!

فرمانرواهای افسانه ای
انسان ها از کجا آمده اند؟ مردم از وقتی توی مغزشان دو تا سلول برای فکرکردن 

داشته اند همین را می پرسند. دانشمندان می گویند...

ما از اینجا 
آمدیم.

انسان میـمون
نئاندرتال

معلم 
ورزش

انسان

ممکن است حق با آن ها باشد
ادیان می گویند...

آن هــا هــم حق دارند. کتــاب مقدس می گویــد خداوند ما را شــبیه خودش 
درست کرد و بعضی از ما هم خیلی خداگونه هستیم. نه؟

اما اینکاها نظر دیگری داشتند...

خداوند مردی به نام 
آدم و زنی به نام حوا 

را آفرید...

اولین انسان ها از سوراخی توی 
زمین درآمدند.

کمی شبیه کرم ها!

منظورتون 
این کاهاست 
یا اون کاها؟ 

ها ها!

این حفره های زمینی مکان های مقدس 
اینکاها شدند و آنجا 

عبادت می کردند.
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فرمانروای شماره ی 1: مانکوی غول َتَشن
سه غار در پاکاری تامپو1 وجود دارد که )می گویند( اولین رهبر اینکاها آنجا چشم 
به دنیا باز کرد. اسمش مانکو کاپاک2 بود و همراه سه برادر و چهار خواهر از یکی 
از غارها جســت زد بیرون. از دل غارهای دیگر، ده گروه از آدم های دیگر ظاهر 
شــدند، اما اینکاها به شــکل طبیعی رهبری را به دســت گرفتند. بعد مسافرتی 

بزرگ را در کوه های آند آغاز کردند...

1. Paqari-tampu 2. Manco Capac

آن ها برای کشت و کار دنبال خاک 
خوب بودند. مانکو ایده ی توپی 

داشت...

داداشام زیاد می خورن! 
اگه اون ها رو سر به نیست کنم، 

به بقیه ی ما غذای بیشتری 
می رسه!

این کاری بود که انجام داد. 
یکی را توی غار حبس کرد و 

دو تای دیگر را به سنگ تبدیل 
کرد. بعد کار عجیبی کرد...

من به یک همسر نیاز دارم. 
نمی تونم با یک زن معمولی ازدواج 

کنم. پس با خواهرم ازدواج 
می کنم؛ ماما اوکلو.

کمک

وقتی بچه دار شدند...

اسم این جوونک رو 
سینچی روکا می ذاریم

سرانجام اینکاها به 
کوزکو رسیدند.

جای بدی به 
نظر نمی رسه.

افسانه های اینکاها می گویند مانکو اولین فرمانروا از هشت فرمانروای کوزکو 
- اســم دره ی آن ها در کوه های آند - بود. هیچ کس از درســت و غلط قصه های 
مربوط به این هشــت فرمانروا مطمئن نیســت، اما موضوع مهم این اســت که 

اینکاها این قصه ها را باور داشتند.

فرمانروای شماره ی 2: سینچی فوق العاده
داستان دیگری می گوید وقتی مانکو کاپاک مرد، خیلی از بچه هایش می توانستند 
جایش را بگیرند. مردم سینچی روکا را می خواستند... اما کسی انتظار نداشت 

سینچی قبل از برادرانش صاحب تاج و تخت شود.

آنجا آدم های دیگری زندگی 
می کردند. این که مشکلی نبود.

بزن به چاک دهاتی! حاال 
اینجا سرزمین اینکاهاست.

اینکاها ساکن شدند و خودشان را 
به همسایه ها معرفی کردند...

ما اینکا هستیم. باج 
می دین یا جونتون رو؟

اما حتی مانکوی غول َتَشن هم از 
دست مرگ خالصی نداشت...

اوووه! حس می کنم ناخوشم. 
تاج و تختم رو می دم به پسرم 

سینچی  روکا... آخخخخخ...

... و سینچی دومین فرمانروای 
اینکا شد.

به پیش 
روکا!




